
КАРТКА ДНЯ 
 

на 6 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень пожежної безпеки» 

Тема дня «Пожежна безпека» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому 

важливо чистити зуби вранці та як це правильно робити. 
 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? 

Який у тебе настрій? Чи добре ти почуваєшся? (Якщо дитина 

почувається погано, запитайте: «Що сталося?» та допоможіть 

вирішити проблему. 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка 

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Лариска» з 

інструктором з фізкультури О. М. Семенюк 

https://youtu.be/FPYBLfT

auyA  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття м’яч  

6 Заняття Запрошуємо взяти участь у фізкультурному навчально - 

тренувальному відеозанятті з інструктором з фізкультури   О. 

М. Семнюк  

https://youtu.be/bKg4gINP

Y10  

https://dnz37.edu.vn.ua/7_

Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей  https://www.youtube.com/

watch?v=iXK1ltGfooE  

8 Зроби Виготовити звірів з паперу за допомогою техніки «оригамі» https://www.youtube.com/

watch?v=JLV8_RZ-WEA  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте інтерактивну  дидактичну гру «Вогонь – друг, вогонь 

- ворог», яку оформила вихователь О. В. Марчук 

https://learningapps.org/wa

tch?v=ppjogatsc22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинок для звірят, яких 

виготовили з паперу використовуючи різні види конструкторів. 

https://www.youtube.com/

watch?v=P5fPrJrbgBY  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

На прогулянці поговоріть з дитиною: 

• Які пори року ти знаєш? 

• Яка пора року найтепліша? 

• Яка пора року найхолодніша? 

• Яка пора року тобі подобається? Чому? 

• Як називається пора року, яка йде після літа? 

• Яка погода восени? 

• Тобі подобається така погода? 

Дайте дитині торбинку «Збери шматочки осені». 

Нехай складає туди листя, каштани, жолуді, гілки, шишки – 

словом, все, з чого складається осіння пора. А вдома можна 

висушити це все і зробити гарну барвисту аплікацію. 

Виконуйте завдання на розвиток вміння лазити: вчіть дитину 

підлізати під низькими гілками, 

лазити по гімнастичній стінці, похилій драбині приставним та 

поперемінним кроком, переходити 

з одного прольоту гімнастичної стінки на інший приставним 

кроком ліворуч і праворуч. Дозвольте 

дитині полазити по деревах, забезпечуючи страхування. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо гімнастику пробудження після денного сну https://www.youtube.com/

watch?v=ecuyb-gAwk0  

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину самостійно одягатися та взуватися 

на прогулянку. Розпочніть вчити 

дитину самостійно зашнуровувати взуття. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно –рольову гру 

«Пожежники». Вчити діяти в уявних ситуаціях, 

використовувати різні предмети-замінники. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини:  Як пройшов день?  Про що ми сьогодні 

говорили? Яка погода восени? 

Який осінній дощ? Що ми можемо побачити зранку на траві? 

Що таке «бабине літо»? Восени буває тепло? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном прослухайте колискові «Світ задрімав» https://www.youtube.com/

watch?v=GDsDb22yWSU  
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